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Ds. Jan van der Wolf 
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E jtvanderwolf@gmail.com 
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Beschikbaar: ma. t/m vr. 

 
 
 
 
 

 

 

Collectes kunt u overmaken op: NL66 RABO 0373 7129 01 t.n.v. Diaconie PGZ-Zuid o.v.v. het collectedoel of via de Givt-app 
 

Hartelijk welkom bij de fysieke en/of online viering van onze wijkgemeente 
 

 

  
 

Bij de dienst 
‘Proef en geniet de goedheid van de HEER’ (Psalm 
34:9). Dat is wat we vandaag hopen te doen. We 
vieren we de Maaltijd van de Heer. En we vervolgen 
onze serie over de vrucht van de Geest. Over 
goedheid gaat het vandaag. We lezen naast Galaten 
5:22,23 uit Matteüs 19. ‘Er is er maar één die goed is,’ 
lezen we daar. Hoe zit dat met Gods goedheid en die 
van ons?  
In deze dienst nemen we ook afscheid van onze 
invalpastores, ds. Marjan Zebregs, Wil Bettenhausen 
en ds. Peter Wattèl. We zijn blij met wat zij voor ‘ons 
van zuid’ betekend hebben. En ook al eindigt hun 
pastorale werk hier nu de gemeente niet meer vacant 
is, met ieder van hen blijven we op eigen wijze 
verbonden.  

Ds. Els van der Wolf-Kox 
 
Toelichting op de collecte 
1ste collecte 
Jaarproject: Stichting Oosterfaantje Zoetermeer. Deze 
stichting, die gerund wordt door vrijwilligers, geeft 6 
dagen per week voedselpakketten uit aan huishoudens 
die niet in aanmerking komen voor ondersteuning van 
de voedselbank maar wel moeilijk rond kunnen komen. 
In de afgelopen tijd hebben zij een enorme toename 
gezien van het aantal gezinnen dat een beroep doet op 
voedselhulp via de stichting. Ze hebben dringend 
behoefte aan uitbreiding van hun opslag voor de 
houdbare producten. Met de avondmaalscollectes 
zamelen wij de financiële middelen in om de benodigde 
stellingkasten te kunnen doneren.  
2de collecte: kerk/wijkwerk. 
 

 
 

Rijden naar de Regenboog 
Mensen, die zondag naar de Regenboog willen gaan, 
maar daar zelfstandig niet kunnen komen, kunnen 
worden opgehaald. Wilt u dit? Bel dan even met Niesje 
van Dam, M: 06-1773 4653 of met Peter van den 
Broek, T: 321 43 91, en het wordt geregeld.  
 
Team Ledenadministratie PWZZ 
In de Nieuwsbrief van 5 juni jl. schreven onze 
predikanten Els en Jan van der Wolf over hun 
onderlinge werkverdeling. Daarbij merkten zij ook op 
dat de contactpersonen en ouderlingen gewoon het 
contact houden met de mensen die ze gewend zijn.  
Op dit punt verandert er niets. 
Wel is er wat veranderd voor de ledenadministratie.  
Tot eind vorig jaar deed Joke Westerhof de 

ledenadministratie voor de Pelgrimskerk. Henk Fokke 
deed dat voor De Regenboog en Jan Jonker deed het 
voor De Oase. Nu werken wij samen als Team 
Ledenadministratie PWZZ voor heel Zoetermeer-Zuid. 
Eind april is van de ledenadministraties van de 
voormalige drie wijkgemeenten ook technisch een 
geheel gemaakt.  
Voor alle informatie rond de ledenadministratie zijn wij 
nu bereikbaar op een gezamenlijk  
e-mailadres: ledenadministratie@pwzz.nl  
Zo kunnen wij elkaar ook vervangen als dat nodig is. 
We ontvangen graag bericht van verhuizing, huwelijk, 
geboorte of overlijden. Dat kan ook worden 
doorgegeven aan het Kerkelijk Bureau van de 
Protestantse Gemeente Zoetermeer, maar zij sturen 
het toch naar ons door om te verwerken. 
Waar dat zinvol is, worden taken door één van ons 
voor de hele PWZZ uitgevoerd. Daarover vertellen we 
wat meer in een volgende Nieuwsbrief. 
Namens het Team ledenadministratie, Jan Jonker 
T: 079 351 7602 
M: 06 1207 3865 (ook WhatsApp) 
 
Regenboogmuziek 
Zomerconcert 29 juni 20.15 uur.  
Het slotconcert van dit seizoen wordt verzorgd door het 
Hermitagekwartet, dat in juni 2018 een zeer druk 
bezocht en succesvol optreden gaf in De Regenboog. 
Vanavond treden zij op met de jonge talentvolle 
Zoetermeerse altvioliste Anuschka Pedano.  
Zij brengen een gevarieerd programma met werken 
van Purcell, Dowland, Britten en Brahms.  
Het Hermitagekwartet is sinds 2015 het vaste 
festivalkwartet van het Peter de Grote Festival in 
Groningen. Het kwartet geeft ook vele concerten buiten 
het Festival, waaronder in de Hermitage en het festival 
van Emmy Verhey. Reserveren t/m maandag 27 juni, 
uitsluitend via de website www.regenboogmuziek.nl 
 
Jerusalem Passion 
Dit is een prachtige musical story of Passion and hope. 
Het is een avondvullende concert over het oude en het 
nieuwe leven, over wat was en wat komt.  
Een muzikaal verhaal over passie en hoop, over wat in 
het leven verloren is gegaan en wat herwonnen kan 
worden.  
Als een “moderne Messiah” met alle daarbij behorende 
emotionele en muzikale dimensies. Het stuk wordt 
uitgevoerd op Zaterdag 25 juni om 20.00 uur in de 
nieuwe concertzaal Amara in Den Haag. 
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Het wordt uitgevoerd door een zangkoor van 150 
personen, vijf solisten, twee vertellers, een combo met 
ook een Bandoneon en het voltallig Promonade orkest, 
en staat onder leiding van de dirigent Hans Matla. 
Anton Bood, onze Alpe d’HuZes fietser, fietst niet 
alleen, maar zingt ook als tenor in het zangkoor mee.  
Hij wil u van harte uitnodigen om bij deze muzikale 
avond aanwezig te zijn. 
Hij garandeert dat u er geen spijt van zal krijgen. 
De deuren van Amara aan het Spui gaan om 19.15 
open, en toegangskaarten kunt u ter plaatse kopen. 
Bestellen kan ook op antonenannelies@ziggo.nl, dan 
liggen ze bij de ingang voor u klaar. Hopelijk is de prijs 
van het toegangskaartje geen probleem, voor €35,-, 
inclusief garderobe en een pauze drankje, krijgt u een 
onvergetelijke avond. 
Er heen gaan is helemaal geen probleem, vanaf 
Voorweg laag met de randstad rail naar het Spui in 
Den Haag. 
                    Anton Bood 
 
(G)een blad voor de mond 
De laatste bijeenkomst van de in samenstelling 
wisselende gespreksgroep '(G)een blad voor de mond' 
van dit seizoen is op donderdagavond 30 juni, 20.00 
uur in De Regenboog. Iedere deelnemer stuurt vooraf, 
uiterlijk twee dagen voor de betreffende 
donderdagavond een scan van een of meer artikelen 
uit de krant (het maakt niet uit welke!), bij voorkeur van 
de voorafgaande twee weken aan de beide 
organisatoren (zie hieronder), die vervolgens een 
keuze daaruit maken en een avondprogramma zullen 
opstellen. Vervolgens wordt elke aangemelde 
deelnemer uiterlijk één dag van tevoren geïnformeerd 
over het programma (inclusief de benodigde scans) 
van de betreffende avond. Van harte welkom! Bij meer 
dan 10 aanmeldingen splitsen we de groep. Ton 
Verheijke (ton.verheijke@live.nl) Jan Blankespoor 
(jhblankespoor@casema.nl) 
 
Koffiemiddag 
Zolang het nog kan en mag willen wij op 
woensdagmiddag om de week een koffie/thee middag 
organiseren in  het Centrum. De 1e bijeenkomst is op 
22 juni en de daarop volgende 6 juli. Iedereen van 
harte welkom, aanvang 14.30 uur en einde rond 16.00 
uur. U kunt worden opgehaald, neem daarvoor contact 
op met Janny de Zeeuw M: 06 514 145 69 of Marijke 
Vis M: 06 22 48 74 66 of T: 079 361 54 64.  
Wij verheugen ons erop u weer te zien en te spreken. 

Soos 60+                                                              
De komende bijeenkomst van de soos 60+ in  
De Regenboog is gepland op maandag 20 juni, 
aanvangs- tijd: 14.00 uur. 
Er komt een politievrijwilligster om ons het e.e.a.  
te vertellen over ‘babbeltrucs’.                                          
U hoeft geen lid van de soos te zijn om een 
soosmiddag bij te wonen. De bijdrage is dan € 3,- 
Hartelijk welkom!                                                          
Marianne Brouwers (T: 079 - 8888 4 99) 

Inloophuis 
Vrijdag 24 juni is er geen inloophuis maar wel een 
maaltijd. Als u nog mee wilt doen dan kunt u bellen 
naar Wil Bettenhaussen of er nog plaats is.  
T: 079 361 33 65. 

Wij van Zuid 

 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet  
naar mw Stolp-Wiersma.  
Zij is in mei 97 jaar geworden.  
Het tweede boeket gaat naar Niels Maas.  
Hij wordt gefeliciteerd met zijn eigen woning en 
wensen hem veel plezier in zijn huis. 
 
Dank 
Hartelijk dank voor uw bezoekje, lieve woorden, 
telefoontje, emails, kaarten en prachtige bloemen die 
wij mochten ontvangen en de wijze waarop wij samen 
afscheid hebben kunnen nemen van Joop in de 
Regenboog. 
Coby 
Jeroen&Esmay Joe en Nova 
Wendy, Roos Pepijn en Jasmijn 
 
Meeleven 
Marga Verbrugge is opgenomen in het LLZ. Helaas 
werd zij zo ziek van Covid dat ziekenhuis opname 
noodzakelijk was, maar inmiddels is ze weer thuis. 
We wensen haar sterkte en van harte beterschap. 
 
Verjaardagen 
Mevr. M.W. van Houten-van Sluis  
wordt op 21 juni 87 jaar  
Mevr. J. Philips wordt op 22 juni 94 jaar  
Mevr. J.L. van den Bol-van Beek  
wordt op 22 juni 86 jaar 
Dhr. A.H. Boelee, wordt op 22 juni 88 jaar 
Mevr. A.C. de Bruin-Lelyveld wordt op 22 juni 81 jaar  
Dhr. F.H.J. Brouwers wordt op 22 juni 82 jaar  
Mevr. W. de Jong-Slump wordt op 24 juni 85 jaar  
Mevr. G. Keijzer-Taal wordt op 25 juni 81 jaar  
 
 
 

 

Live of later de dienst meebeleven doe je 
 

via het YouTube kanaal of via de Kerkomroep 
 

 
 

Redactie Nieuwsbrief PWZZ 
 

Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u aanleveren via de link: 
https://pwzz.nl/nieuwsbrief/ 
 

Voor de Nieuwsbrief van zondag 26 juni kopij uiterlijk 
woensdag 22 juni voor 18.00 uur insturen. 
 

Ontvangt u de Nieuwsbrief nog niet digitaal, stuur dan 
een bericht naar nieuwsbrief@pwzz.nl 
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Orde van dienst zondag 19 juni 2022 
Maaltijd van de Heer 
Vrucht van de Geest: goedheid 
 
Liturgische kleur: wit 
Voorganger:       Ds. Els van der Wolf-Kox 
Ouderling:               Astrid Maas  
Diaken:       Monique Schrijver 

      Thea  Hamannn 
Organist: Frank van de Beld 
Lector: Niels Maas 
Koster: Frits von Meijenfeldt 
1ste collecte:        Stichting  Oosterfaantje 
                                    Zoetermeer 
2de collecte: Kerk 
Kindernevendienst: Marieke van der Zee 
Kinderoppas:           Marije Verheijke 
Beamer: Loes van der Sluis 
Live Stream:            Kees van der Graaf 
 
 
VOORBEREIDING 
 
Muziek 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Zingen: NLB 136 vs.1,8,12,13 (Loof de Heer want Hij is 
goed) 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
(v.) Onze hulp is in de naam van de Heer 
(a.) die hemel en aarde gemaakt heeft 
(v.) die trouw blijft tot in eeuwigheid 
(a.) en nooit loslaat wat zijn hand begon. 
(v.) Genade en vrede zij u 
 van God de Vader 
 en van Jezus Christus, onze Heer, 
 door de Heilige Geest. 
(a.) Amen  
 
Tish Warren als inleiding op gebed 
 
Gebed om ontferming en licht van Gods Geest 
 
DIENST VAN  HET WOORD 
 
intro thema 
 
kinderlied 
Ik wens je liefde, blijdschap, vrede 
en een heleboel geduld,  
vriend’lijkheid, goedheid, trouw en tederheid, 
dat je jezelf beheersen zult. 
Dat is de vrucht van de Heilige Geest 
die ons eeuwig leven geeft, 
vrucht van de Heilige Geest, 
die ons eeuwig leven geeft. 
 
kinderen gaan naar nevendienst 
 

Schriftlezingen: Galaten 5:22,23 
     Matteüs 19: 16-22 
Zingen:  
Goedheid is sterker dan slechtheid,  
liefde is sterker dan haat,  
licht is sterker dan duister,  
leven sterker dan dood.  
Hoopvol zijn wij, hoopvol zijn wij sinds Hij ons 
liefhad.(2x) 
 
Verkondiging 
 
Zingen: NLB 650 vs.1,2,6,7 (De aarde is vervuld) 
 
MAALTIJD VAN DE HEER 
 
Collecte  
 
Kindermoment 
 
Vredegroet 
 
Avondmaalsgebed 
 
Zingen: NLB 672 vs.4 (Gij liefdevuur van God) 
 
Nodiging en inzettingswoorden 
 
Delen van brood en wijn  
intussen zingen uit Taizé:  

-Kom tot ons o heil’ge Geest 
              in ons ontsteekt Gij ’t vuur van uw liefde. 
              Kom tot ons, o Heil’ge Geest, 
              kom tot ons, o Heil’ge Geest. 
 
             -Daar waar liefde heerst, en vrede, 
              daar waar liefde heerst,  
              daar is God met ons. 
 
             -Prijs de Heer mijn ziel 
              en prijs zijn heil’ge naam. 
              Prijs de Heer, mijn ziel, 
              die mij het leven geeft. 
 
Dankzegging (kort) 
 
Afscheid invalpredikanten en -pastor 
 

Woord van afscheid 
Gebed 
Dankwoord van voorzitter kerkenraad 
Zingen: NLB 416 vs.1 en 4 (Ga met God) 

 
Gebeden 
 

Afkondigingen 
Gebed met stilgebed en onze vader 

 
Wegzending en zegen 
  

Zingen: NLB 425 Vervuld van uw zegen 
Zegen 


